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 1 

 وزارت آموزش و پرورش          
 اداره کل آموزش و پرورش استان يزد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 آرامش خاطر پاسخ دهید.ل به خدا وتوکّ با سؤاالت زيررابه دقت بخوانید و  ضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،

 :نام و نام خانوادگي
  

 نمره با عدد : 

                                      :                                                       نمره با حروف

 بارم سؤاالت ردیف

 شود؟ یصفت شناخته م نیچه؟ چرا خداوند با ا یعنیغفار  1

یعنی بسیار آمرزنده ، چون خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه درستکاری و تقوا را در پیش 

 بگیرد می آمرزد

5.0 

 دهد؟ یبه آنها م یدازند او چه پاسخان یم طانیگناهکاران اشتباهات خود را به گردن ش یوقت 2

خداوند به شما وعده ها رلست دادو من وعده های دروغ شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ 

 مرا باور کردید پس به جای سرزنش من خودتان را سرزنش کنید

1 

 مورد ست؟دویچ گریر اساس سخن امام صادق )ع( حق مسلمان بر مسلمان دب 3
 خودت برای رفع نیازش اقدام کنی ، اگر مریض شد به عیادتش بروی ، ) و یا هر کدام از پنج مورد دیگر ( 

1 

 شدند؟ دیاسالم ناام یخم کافران و منافقان از نابود ریچرا در روز غد 4

به قرآن و احگاه الهی باشد و تمام احکام الهی  بی تردید شایسته ترین فرد برای رهبری و هدایت مردم کسی بود که آگاه ترین مردم

 را از رسول خدا فرا گرفته باشد و این فرد کسی جز امیرالمومنین علی)ع( نبود

1.0 

 دیکن انینماز خواندن در مسجد را ب تیاهم لیدال 0

خواند در مسجد توجه بیشتری مسجد خانه خداست در مساجد همواره ذکر و نام خداوند جاری است و معنویت فراوانی دارد و نماز 

 و انسان در مسجد مهمان خداوند می شود  ، و یا حدیث امام صادق )ع( دارد 

1.0 

 دیکار کردن را نام ببر دیفوا 6

 بی نیاز شدن از دیگران ، توانایی برای انفاق ، سخاوتمندی ، مشارکت در کارهای خیر ، برطرف ساختن مشکالت اجتماعی
1 

 کند؟ یر آب روزه را باطل مشنا کردن د ایآ 7

روزه دار نباید سرش را به طور کامل به زیر آب فر ببرد و اگر این کار را لحظه ای انجام دهد روزه اش باطل می شود البته ایستادن 

 زیر دوش آب یا ریختن آب بر روی سر برای روزه دار اشکالی ندارد

1.0 

  ند؟یفرما یم چه محفظ نگاه از نامحر نهیاکرم )ص( در زم امبریپ 8

 هر کس چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو بندد خداوند شیرینی ارتباط با خودش را در دل او ایجاد می کند 
1 

 دیکن انیبه حجاب را ب یتوجه یب یامدهایدو مورد از آثار و پ 9

) مفهومی کفایت دور شدن انسان از خداوند  نا امنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز ، کم ارزش شدن زن در جامعه ،

 می کند و یا نام بردن موارد دیگر (

1 
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آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ریتیمد  

 به دنبال دارد؟  یو اجتماع یفرد یها انیچه ز ییمصرف گرا 15

دو برابر مقدار همیشگی مواد خوراکی خریداری کند باید َآنها را تا قبل از خراب شدن مصرف کند که نتیجه ای جز اگر خانواده ای 

ری و افزایش وزن و بیماری ندارد و یا بیاد مقدار اضافی را دور بریزد که این هم اسراف است و هدر دادن نعمت های الهی و فقر پرخو

و محرومیت بدنبال دارد / از نظر اجتماعی خرید بیش از حد کاال موجب کمیاب شدن آن می شود و کمیاب شدن افزایش قیمت به 

 رایی و گران تر شدن کاال و کاهش خرید مردم می شود دنبال دارد و نتیجه آن مصرف گ

1.0 

 کشاند؟  یم یجامعه را به وابستگ کیچگونه  یاسراف و مصرف زدگ دیده حیتوص 11

جامعه مصرف گرایی موجب وابستگی به کشور های بیگانه می شود و چاره ای جز واردات دایمی کاالها از کشور ها دیگر باقی در 

 نمی ماند و وابستگی به ملت ها دیگر چار ای جز پذیرش خواسته های آنها نیست 

1.0 

  دیکن انیدو مورد از عوامل هدر دادن عمر را ب 12

 و فردا کردن ، بیتوجهی به اولوبت ها ، معاشرت با افراد بی نظم بی حالی تنبلی ، امروز 

1 

 ند؟یفرمای)ع( درباره سخن گفتن چه م یامام عل 13

 هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است 

1 

 د؟یکن انیرا ب بتیراه درمان غ نیبهتر 14

های خود غافل نباشد و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایرا بگردد تالش کند عیوب خود را  انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی

 برطرف سازد

1 

 : حق اهلل ، خق نفس و ، حق الناس  دیالف( حقوق سه گانه را نام ببر 10

دن به دیگران ) مثال های : حق اهلل مثل نماز خواند ، حق نفس غذا خوردن ، حق الناس ظلم نکر دیهر کدام مثال بزن ی( براب

 مرتبط دیگر صحیح است (

1.0 

 دیکن انی)ع( به فرزند خود را ب یرسد؟ سخن امام عل یما به اجابت نم یاز دعاها یچرا برخ 16

چه بست در اجابت دعا تاخیر می شود تا پاداش در خواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کاملتر شود ،چه بسا در مقابل خواسته تو 

 ی بهتر در این جهان یا آن جهان به تو داده می شود و یا چیزی طلب کرده ای که مایه تباهی دین تو خواهد شد عوض

1.0 

 د؟یده حیو توض د؟یکن انیو اهل سنت با آن اختالف نظر دارند را ب عهیکه ش یموضوع نیتر یاصل 17

که پیامبر برای خودش جانشینی تعیین نفرمود پس از مسئله خالفت پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( است / اهل سنت معتقدند 

رحلت رسول خدا به دلیل اینکه حفظ نظم جامعه و اداره کشور اسالمی نیازمند رهبر است تعدادی از مسلمانان در مکانی به نام 

م )ص( با یادآوری شایستگی سقیفه گرد هم آمدند و ابوبکر را به خالفت برگزیند و با وی بیعت کردند ام شیعیان معتقدند پیامبر اکر

 و علم و تقوای علی بن ابیطالب او را به عنوان جانشین خود و امامان پس از ایسان تا امام دوازدهم را به مردم معرفی نمود .

 

1 

 


